
35 

 

BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis akan 

mengambil suatu simpulan mengenai Analisis Tata Cara Pengisian, Pelaporan, dan 

Pembetulan SPT Masa PPh 4 Ayat 2 Atas Persewaan Tanah dan Bangunan Pada 

KPP Pratama Surabaya Tegalsari, salah satunya adalah : 

1. Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan bagian konsultasi pada KPP Pratama 

Surabaya Tegalsari. Jika memang Wajib Pajak mengalami kebingungan 

tentang pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 bagian konsultasi pada KPP 

Pratama Surabaya Tegalsari akan mendampingi Wajib Pajak untuk 

pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2. Wajib Pajak hanya perlu membawa data 

dan informasi yang diperlukan untuk pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2. 

2. Wajib Pajak yang tidak ingin datang ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari 

saat pengisian bisa ditemani dengan Kuasa Wajib Pajak/Konsultan 

Pajak.dengan membawa data dan informasi terkait pengisian SPT Masa PPh 

4 ayat 2. Konsultan Pajak/Kuasa Wajib Pajak sesuai PMK No 

229/PMK.03/2014 harus mengerti dan memahami tentang peraturan 

perpajakan terbaru (selalu update peraturan perpajakan). Jika Kuasa Wajib 

Pajak tidak mengerti maka kesalahan saat pengisian SPT akan merugikan 

negara dari segi penerimaan.  

Dasar hukum yang dipakai dalam SPT Masa PPh 4 ayat 2 tentang Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan adalah : 

a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir 

merupakan perubahan keempat dengan Undang – undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 
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c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 227/PJ/2002 tentang  

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak 

Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan Atau Bangunan. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 

tentang perubahan atas Peraturan Nomor 29 Tahun 1996 tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan 

Tanah dan/atau Bangunan. 

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang 

perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

394/KMK.04/1996       tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 

Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan. 

Dengan berdasar dari peraturan perundang-undangan perpajakan, di KPP Pratama 

Surabaya Tegalsari dilakukan SPT Masa PPh 4 ayat 2 tentang Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan. Dari pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2,pelaporan SPT Masa 

PPh 4 ayat 2, sampai dengan pembetulan SPT Masa PPh 4 ayat 2. 

 

3.2.  Saran 

 Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran bagi perkembangan 

Kantor Pelayanan Pajak di masa mendatang :  

1. Pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang peraturan terbaru terkait 

dengan pengisian SPT agar Wajib Pajak dapat memahami peraturan 

perundang – undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

negara. 

2. Memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang melaksanakan PKL 

untuk ditempatkan di mana saja agar mahasiswa paham setiap bagian 

masing – masing seksi. 
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BAB 1 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  


Setiap negara tentunya menginginkan suatu peningkatan kesejahteraan bagi 


seluruh rakyatnya yang salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan 


pembangunan di segala bidang, seperti halnya yang dilakukan di Indonesia. 


Pemerintah berupaya mengoptimalkan pemasukan negara untuk pembiayaan 


pembangunan tersebut, diantaranya adalah pemasukan dari sektor perpajakan.  


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terbesar dan 


sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk 


mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil pendapatan dari sektor 


pajak ini merupakan sumber APBN bagi negara yang digunakan untuk 


membiayai pengeluaran negara. Pemungutan pajak yang dilakukan sendiri (self 


assessment) merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib 


Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 


perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 


Nasional. Pajak mempunyai peranan yang dominan terhadap penerimaan 


Negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. 


Dari uraian diatas, perlu adanya suatu alat untuk merealisasikan pajak guna 


mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu alat untuk mengoptimalkan 


penerimaan negara tersebut adalah penagihan pajak bagi Wajib Pajak yang 


tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang 


perpajakan yang berlaku. 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa 


“Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 


yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Subjek pajak tersebut 


dikenakan apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun 


pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 


apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  







2 


 


 


 


Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak 


Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 


atau Badan yang atas penghasilan diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang 


dimaksud penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 


diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik konsumsi atau untuk menambah 


kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. 


       1.1.1 Jenis Pajak 


Menurut Lembaga Pemungut 


Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 


a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 


digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 


Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM 


b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 


Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah Tingkat II (pajak 


Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 


masing-masing. 


Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 


Pajak Bahan Bakar  Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak 


Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 


Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 


Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 


dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 


       1.1.2 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) 


 Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 “Surat 


Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 


melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 


bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang undangan perpajakan. Pasal 1 ayat 12 “Surat 


Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak”. 


Ada 9 (Sembilan) jenis SPT Masa meliputi SPT Masa untuk melaporkan 


pembayaran bulanan : (1) PPh Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) 


PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 ayat 2, (7) PPh Pasal 15, (8) 


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 


(9) pemungut PPN. Pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 


Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. Ada 


dua jenis SPT Tahunan, yaitu, (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT 


Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pelaporan pajak dapat disampaikan ke 


Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 


Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana WP terdaftar. 


 Keterlambatan pelaporan untuk SPT PPN dikenai sanksi administrasi 


berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp 100.000 (seratus 


ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp 1000.000 (satu juta rupiah) untuk 


SPT Tahunan WP Badan, dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) SPT Tahunan 


PPh WP Orang Pribadi. 


       1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan  


1. PPh Pasal 21  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 “Pemotongan 


pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 


dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib 


Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : 


a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 


pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 


dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 


b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 


tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 


atau kegiatan; 
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c. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan 


pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; 


d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 


imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 


melakukan pekerjaan bebas; 


e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 


dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 


2. PPh Pasal 22  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 


Menteri Keuangan dapat menetapkan: 


a. Bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 


pembayaran atas penyerahan barang; 


b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang 


melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 


c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 


penjualan barang yang tergolong sangat mewah  


Pasal 22 ayat 2  


Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya 


pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 


16/PMK.010/2016) 


Pasal 22 ayat 3 


Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 


diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok 


Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 


ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menujukkan Nomor Pokok 


Wajib Pajak. 
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3. PPh Pasal 23  


Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun 


yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 


tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”. Dasar 


pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan 


perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran 


penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, 


bonus, dan sejenisnya adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan 


untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 


adalah perkiraan penghasilan neto. 


Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak 


adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 


jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah 


dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 


 


4. PPh Pasal 24 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 “Pajak yang 


dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri 


yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan 


terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun 


pajak yang sama. Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak 


atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau 


diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang 


dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau 


diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan 


besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 
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yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh 


penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. 


5. PPh Pasal 25 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 1 “Besarnya 


angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 


Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 


terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 


pajak yang lalu dikurangi dengan : 


a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 


21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 22; dan  


b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 


dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 


Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bukan dalam bagian tahun 


pajak”. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran 


bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun pajak 


berjalan. 


 


6. PPh Pasal 26  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 


yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 


tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari 


jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : 


a. Dividen; 


b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 


jaminan pengembalian utang; 


c. Royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
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d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 


e. Hadiah dari penghargaan; 


f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 


g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau  


h. Keuntungan karena pembebasan utang. 


 


7. PPh Pasal 15  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 “Norma Perhitungan 


Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang 


tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditetapkan 


Menteri Keuangan”. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan 


Khusus untuk Golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan 


pelayaran atau penerbangan Internasional, perusahaan yang melakukan 


investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). 


Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan 


Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan 


pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam 


bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 


menetapkan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung besarnya 


penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 


 


8. PPh Pasal 4 ayat 2  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 “Penghasilan 


dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : 


a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 


obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 


oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 


b. Penghasilan berupa hadiah undian; 


c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 


derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau 
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pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 


diterima oleh perusahaan modal ventura; 


d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 


bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 


dan bangunan; dan  


e. Penghasilan tertentu lainnya;  


Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (PP 46 Tahun 


2013) 


 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari adalah tempat 


untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Banyak jenis yang dilaporkan 


dalam bentuk Surat Pemberitahuan salah satunya yaitu SPT Masa PPh 4 


ayat 2. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 salah satunya adalah 


persewaan atas tanah dan/atau bangunan. Persewaan atas tanah dan/atau 


bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi 


atau Badan dari persewan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, 


rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung 


pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, 


toko, rumah toko, gedung dan bangunan industri. Tarif dasar yang 


dikenakan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10%. Di 


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari memiliki beberapa 


Wajib Pajak yang masih salah dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 


yang seharusnya pengisiannya di kolom persewaan tanah dan bangunan 


diisikan pada kolom penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tertentu 


lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 


2013 yaitu Pengusaha Tertentu dengan omset kurang dari 4,8 Miliar per 


tahun. Sedangkan persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam 


KepDJP 227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan, Pembayaran dan 


Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan.  
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Evaluasi kesalahan pertama yang dilakukan saat pengisian SPT Masa 


PPh 4 ayat 2 adalah Kuasa dari Wajib Pajak yang tidak mengerti format 


pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 dan peraturan terbaru terkait dengan 


format pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib 


Pajak harus mengerti tentang perpajakan dan selalu mengerti perubahan 


peraturan terbaru dari perpajakan. Jika Kuasa Wajib Pajak tersebut tidak 


mengerti perubahan peraturan terbaru dan tidak mengerti tentang 


perpajakan seharusnya dari pihak Wajib Pajak tidak perlu menunjuk 


sebagai Kuasa dari Wajib Pajak. Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan 


Kewajiban seorang Kuasa diatur di dalam PMK No 229/PMK.03/2014.  


Evaluasi kesalahan kedua adalah tidak menggunakan fasilitas yang 


disediakan oleh KPP yaitu bagian konsultasi. Jika Wajib Pajak mengalami 


kesulitan atau kebingungan dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 bisa 


datang ke KPP tempat terdaftar dengan membawa data yang ingin 


dilaporkan pada SPT Masa PPh 4 ayat 2. 


 Berdasarkan pada latar belakang di atas maka diperlukan 


“EVALUASI TATA CARA PENGISIAN, PELAPORAN, DAN 


PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN 4 AYAT 2 


ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN PADA KPP 


PRATAMA SURABAYA TEGALSARI” 


1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan  


Adapun tujuan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 


1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 


(A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Airlangga  


2. Memahami permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan 


aspek perpajakan terkait evaluasi SPT Masa Pajak Penghasilan 4 ayat 2 


atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 


3. Memperoleh pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan serta 


mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja. 
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4. Mengetahui tata cara pengisian, pelaporan, dan pembetulan dalam 


memenuhi kewajiban perpajakan. 


1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 


 Manfaat yang diperoleh dari praktik kerja lapangan bagi beberapa pihak 


terkait, diantaranya : 


1. Bagi Penulis 


a. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang 


diperoleh selama kuliah  


b. Mengetahui secara langsung permasalahan yang di hadapi perusahaan 


mengenai perpajakan  


c. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan 


dan acuan bagi pihak yang berkepentingan denngan penulisan penelitian 


ini. 


d. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di Kantor Pelayanan 


Pajak. 


 


2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  


a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 


dengan KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 


b. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas 


Airlangga. 


c. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca 


Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 


 


3. Bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari 


a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KPP Pratama Surabaya 


Tegalsari dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khusus 


Program Studi Diploma III Perpajakan. 


b. Memberikan bantuan tenaga, pemikiran, dan hal-hal positif lainnya 


yang bermanfaat bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 
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4. Bagi Pembaca  


a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk melaksanakan 


kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang terutama dalam bidang 


perpajakan. 


b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan. 


c. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan 


di masa yang akan datang. 


 


1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  


1. Objek Praktik Kerja Lapangan  


Bidang : Pajak Penghasilan  


Topik : “Evaluasi Tata Cara Pengisian, Pelaporan, dan Pembetulan 


SPT Masa PPh 4 Ayat 2 Atas Persewaan Tanah dan Bangunan Pada 


KPP Pratama Surabaya Tegalsari” 


2. Subjek Praktik Kerja Lapangan  


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang beralamat di 


Jalan Dinoyo No. 111 Keputran, Tegalsari Surabaya. 


3. Dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai 1 Februari 2017 sampai 


dengan 28 Februari 2017 
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BAB 1 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  


Setiap negara tentunya menginginkan suatu peningkatan kesejahteraan bagi 


seluruh rakyatnya yang salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan 


pembangunan di segala bidang, seperti halnya yang dilakukan di Indonesia. 


Pemerintah berupaya mengoptimalkan pemasukan negara untuk pembiayaan 


pembangunan tersebut, diantaranya adalah pemasukan dari sektor perpajakan.  


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terbesar dan 


sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk 


mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil pendapatan dari sektor 


pajak ini merupakan sumber APBN bagi negara yang digunakan untuk 


membiayai pengeluaran negara. Pemungutan pajak yang dilakukan sendiri (self 


assessment) merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib 


Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 


perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 


Nasional. Pajak mempunyai peranan yang dominan terhadap penerimaan 


Negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. 


Dari uraian diatas, perlu adanya suatu alat untuk merealisasikan pajak guna 


mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu alat untuk mengoptimalkan 


penerimaan negara tersebut adalah penagihan pajak bagi Wajib Pajak yang 


tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang 


perpajakan yang berlaku. 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa 


“Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 


yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Subjek pajak tersebut 


dikenakan apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun 


pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 


apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  
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Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak 


Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 


atau Badan yang atas penghasilan diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang 


dimaksud penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 


diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik konsumsi atau untuk menambah 


kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. 


       1.1.1 Jenis Pajak 


Menurut Lembaga Pemungut 


Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 


a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 


digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 


Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM 


b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 


Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah Tingkat II (pajak 


Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 


masing-masing. 


Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 


Pajak Bahan Bakar  Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak 


Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 


Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 


Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 


dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 


       1.1.2 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) 


 Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 “Surat 


Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 


melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 


bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang undangan perpajakan. Pasal 1 ayat 12 “Surat 


Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak”. 


Ada 9 (Sembilan) jenis SPT Masa meliputi SPT Masa untuk melaporkan 


pembayaran bulanan : (1) PPh Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) 


PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 ayat 2, (7) PPh Pasal 15, (8) 


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 


(9) pemungut PPN. Pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 


Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. Ada 


dua jenis SPT Tahunan, yaitu, (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT 


Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pelaporan pajak dapat disampaikan ke 


Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 


Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana WP terdaftar. 


 Keterlambatan pelaporan untuk SPT PPN dikenai sanksi administrasi 


berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp 100.000 (seratus 


ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp 1000.000 (satu juta rupiah) untuk 


SPT Tahunan WP Badan, dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) SPT Tahunan 


PPh WP Orang Pribadi. 


       1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan  


1. PPh Pasal 21  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 “Pemotongan 


pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 


dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib 


Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : 


a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 


pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 


dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 


b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 


tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 


atau kegiatan; 
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c. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan 


pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; 


d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 


imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 


melakukan pekerjaan bebas; 


e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 


dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 


2. PPh Pasal 22  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 


Menteri Keuangan dapat menetapkan: 


a. Bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 


pembayaran atas penyerahan barang; 


b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang 


melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 


c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 


penjualan barang yang tergolong sangat mewah  


Pasal 22 ayat 2  


Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya 


pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 


16/PMK.010/2016) 


Pasal 22 ayat 3 


Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 


diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok 


Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 


ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menujukkan Nomor Pokok 


Wajib Pajak. 
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3. PPh Pasal 23  


Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun 


yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 


tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”. Dasar 


pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan 


perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran 


penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, 


bonus, dan sejenisnya adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan 


untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 


adalah perkiraan penghasilan neto. 


Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak 


adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 


jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah 


dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 


 


4. PPh Pasal 24 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 “Pajak yang 


dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri 


yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan 


terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun 


pajak yang sama. Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak 


atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau 


diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang 


dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau 


diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan 


besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 
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yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh 


penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. 


5. PPh Pasal 25 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 1 “Besarnya 


angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 


Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 


terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 


pajak yang lalu dikurangi dengan : 


a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 


21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 22; dan  


b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 


dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 


Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bukan dalam bagian tahun 


pajak”. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran 


bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun pajak 


berjalan. 


 


6. PPh Pasal 26  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 


yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 


tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari 


jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : 


a. Dividen; 


b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 


jaminan pengembalian utang; 


c. Royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
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d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 


e. Hadiah dari penghargaan; 


f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 


g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau  


h. Keuntungan karena pembebasan utang. 


 


7. PPh Pasal 15  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 “Norma Perhitungan 


Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang 


tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditetapkan 


Menteri Keuangan”. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan 


Khusus untuk Golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan 


pelayaran atau penerbangan Internasional, perusahaan yang melakukan 


investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). 


Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan 


Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan 


pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam 


bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 


menetapkan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung besarnya 


penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 


 


8. PPh Pasal 4 ayat 2  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 “Penghasilan 


dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : 


a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 


obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 


oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 


b. Penghasilan berupa hadiah undian; 


c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 


derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau 
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pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 


diterima oleh perusahaan modal ventura; 


d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 


bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 


dan bangunan; dan  


e. Penghasilan tertentu lainnya;  


Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (PP 46 Tahun 


2013) 


 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari adalah tempat 


untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Banyak jenis yang dilaporkan 


dalam bentuk Surat Pemberitahuan salah satunya yaitu SPT Masa PPh 4 


ayat 2. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 salah satunya adalah 


persewaan atas tanah dan/atau bangunan. Persewaan atas tanah dan/atau 


bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi 


atau Badan dari persewan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, 


rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung 


pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, 


toko, rumah toko, gedung dan bangunan industri. Tarif dasar yang 


dikenakan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10%. Di 


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari memiliki beberapa 


Wajib Pajak yang masih salah dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 


yang seharusnya pengisiannya di kolom persewaan tanah dan bangunan 


diisikan pada kolom penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tertentu 


lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 


2013 yaitu Pengusaha Tertentu dengan omset kurang dari 4,8 Miliar per 


tahun. Sedangkan persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam 


KepDJP 227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan, Pembayaran dan 


Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan.  
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Evaluasi kesalahan pertama yang dilakukan saat pengisian SPT Masa 


PPh 4 ayat 2 adalah Kuasa dari Wajib Pajak yang tidak mengerti format 


pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 dan peraturan terbaru terkait dengan 


format pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib 


Pajak harus mengerti tentang perpajakan dan selalu mengerti perubahan 


peraturan terbaru dari perpajakan. Jika Kuasa Wajib Pajak tersebut tidak 


mengerti perubahan peraturan terbaru dan tidak mengerti tentang 


perpajakan seharusnya dari pihak Wajib Pajak tidak perlu menunjuk 


sebagai Kuasa dari Wajib Pajak. Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan 


Kewajiban seorang Kuasa diatur di dalam PMK No 229/PMK.03/2014.  


Evaluasi kesalahan kedua adalah tidak menggunakan fasilitas yang 


disediakan oleh KPP yaitu bagian konsultasi. Jika Wajib Pajak mengalami 


kesulitan atau kebingungan dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 bisa 


datang ke KPP tempat terdaftar dengan membawa data yang ingin 


dilaporkan pada SPT Masa PPh 4 ayat 2. 


 Berdasarkan pada latar belakang di atas maka diperlukan 


“EVALUASI TATA CARA PENGISIAN, PELAPORAN, DAN 


PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN 4 AYAT 2 


ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN PADA KPP 


PRATAMA SURABAYA TEGALSARI” 


1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan  


Adapun tujuan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 


1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 


(A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Airlangga  


2. Memahami permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan 


aspek perpajakan terkait evaluasi SPT Masa Pajak Penghasilan 4 ayat 2 


atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 


3. Memperoleh pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan serta 


mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja. 
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4. Mengetahui tata cara pengisian, pelaporan, dan pembetulan dalam 


memenuhi kewajiban perpajakan. 


1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 


 Manfaat yang diperoleh dari praktik kerja lapangan bagi beberapa pihak 


terkait, diantaranya : 


1. Bagi Penulis 


a. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang 


diperoleh selama kuliah  


b. Mengetahui secara langsung permasalahan yang di hadapi perusahaan 


mengenai perpajakan  


c. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan 


dan acuan bagi pihak yang berkepentingan denngan penulisan penelitian 


ini. 


d. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di Kantor Pelayanan 


Pajak. 


 


2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  


a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 


dengan KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 


b. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas 


Airlangga. 


c. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca 


Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 


 


3. Bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari 


a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KPP Pratama Surabaya 


Tegalsari dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khusus 


Program Studi Diploma III Perpajakan. 


b. Memberikan bantuan tenaga, pemikiran, dan hal-hal positif lainnya 


yang bermanfaat bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 
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4. Bagi Pembaca  


a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk melaksanakan 


kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang terutama dalam bidang 


perpajakan. 


b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan. 


c. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan 


di masa yang akan datang. 


 


1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  


1. Objek Praktik Kerja Lapangan  


Bidang : Pajak Penghasilan  


Topik : “Evaluasi Tata Cara Pengisian, Pelaporan, dan Pembetulan 


SPT Masa PPh 4 Ayat 2 Atas Persewaan Tanah dan Bangunan Pada 


KPP Pratama Surabaya Tegalsari” 


2. Subjek Praktik Kerja Lapangan  


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang beralamat di 


Jalan Dinoyo No. 111 Keputran, Tegalsari Surabaya. 


3. Dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai 1 Februari 2017 sampai 


dengan 28 Februari 2017 
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BAB 1 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  


Setiap negara tentunya menginginkan suatu peningkatan kesejahteraan bagi 


seluruh rakyatnya yang salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan 


pembangunan di segala bidang, seperti halnya yang dilakukan di Indonesia. 


Pemerintah berupaya mengoptimalkan pemasukan negara untuk pembiayaan 


pembangunan tersebut, diantaranya adalah pemasukan dari sektor perpajakan.  


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terbesar dan 


sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk 


mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil pendapatan dari sektor 


pajak ini merupakan sumber APBN bagi negara yang digunakan untuk 


membiayai pengeluaran negara. Pemungutan pajak yang dilakukan sendiri (self 


assessment) merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib 


Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 


perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 


Nasional. Pajak mempunyai peranan yang dominan terhadap penerimaan 


Negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. 


Dari uraian diatas, perlu adanya suatu alat untuk merealisasikan pajak guna 


mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu alat untuk mengoptimalkan 


penerimaan negara tersebut adalah penagihan pajak bagi Wajib Pajak yang 


tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang 


perpajakan yang berlaku. 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa 


“Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 


yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Subjek pajak tersebut 


dikenakan apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun 


pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 


apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  
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Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak 


Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 


atau Badan yang atas penghasilan diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang 


dimaksud penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 


diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik konsumsi atau untuk menambah 


kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. 


       1.1.1 Jenis Pajak 


Menurut Lembaga Pemungut 


Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 


a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 


digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 


Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM 


b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 


Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah Tingkat II (pajak 


Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 


masing-masing. 


Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 


Pajak Bahan Bakar  Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak 


Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 


Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 


Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 


dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 


       1.1.2 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) 


 Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 “Surat 


Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 


melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 


bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang undangan perpajakan. Pasal 1 ayat 12 “Surat 


Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak”. 


Ada 9 (Sembilan) jenis SPT Masa meliputi SPT Masa untuk melaporkan 


pembayaran bulanan : (1) PPh Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) 


PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 ayat 2, (7) PPh Pasal 15, (8) 


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 


(9) pemungut PPN. Pasal 1 ayat 13 “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 


Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. Ada 


dua jenis SPT Tahunan, yaitu, (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT 


Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pelaporan pajak dapat disampaikan ke 


Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 


Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana WP terdaftar. 


 Keterlambatan pelaporan untuk SPT PPN dikenai sanksi administrasi 


berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp 100.000 (seratus 


ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp 1000.000 (satu juta rupiah) untuk 


SPT Tahunan WP Badan, dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) SPT Tahunan 


PPh WP Orang Pribadi. 


       1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan  


1. PPh Pasal 21  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 “Pemotongan 


pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 


dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib 


Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : 


a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 


pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 


dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 


b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 


tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 


atau kegiatan; 
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c. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan 


pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; 


d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 


imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 


melakukan pekerjaan bebas; 


e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 


dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 


2. PPh Pasal 22  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 


Menteri Keuangan dapat menetapkan: 


a. Bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 


pembayaran atas penyerahan barang; 


b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang 


melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 


c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 


penjualan barang yang tergolong sangat mewah  


Pasal 22 ayat 2  


Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya 


pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 


16/PMK.010/2016) 


Pasal 22 ayat 3 


Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 


diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok 


Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 


ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menujukkan Nomor Pokok 


Wajib Pajak. 
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3. PPh Pasal 23  


Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun 


yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 


tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”. Dasar 


pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan 


perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran 


penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, 


bonus, dan sejenisnya adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan 


untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 


adalah perkiraan penghasilan neto. 


Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak 


adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 


jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah 


dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 


 


4. PPh Pasal 24 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 “Pajak yang 


dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri 


yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan 


terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun 


pajak yang sama. Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak 


atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau 


diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang 


dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau 


diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan 


besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 
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yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh 


penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. 


5. PPh Pasal 25 


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 1 “Besarnya 


angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 


Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 


terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 


pajak yang lalu dikurangi dengan : 


a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 


21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 22; dan  


b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 


dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 


Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bukan dalam bagian tahun 


pajak”. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran 


bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun pajak 


berjalan. 


 


6. PPh Pasal 26  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 1 “Atas 


penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 


yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo 


pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 


luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 


tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari 


jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : 


a. Dividen; 


b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 


jaminan pengembalian utang; 


c. Royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
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d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 


e. Hadiah dari penghargaan; 


f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 


g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau  


h. Keuntungan karena pembebasan utang. 


 


7. PPh Pasal 15  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 “Norma Perhitungan 


Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang 


tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditetapkan 


Menteri Keuangan”. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan 


Khusus untuk Golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan 


pelayaran atau penerbangan Internasional, perusahaan yang melakukan 


investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). 


Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan 


Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan 


pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam 


bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 


menetapkan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung besarnya 


penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 


 


8. PPh Pasal 4 ayat 2  


Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 “Penghasilan 


dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : 


a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 


obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 


oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 


b. Penghasilan berupa hadiah undian; 


c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 


derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau 
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pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 


diterima oleh perusahaan modal ventura; 


d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 


bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 


dan bangunan; dan  


e. Penghasilan tertentu lainnya;  


Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (PP 46 Tahun 


2013) 


 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari adalah tempat 


untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Banyak jenis yang dilaporkan 


dalam bentuk Surat Pemberitahuan salah satunya yaitu SPT Masa PPh 4 


ayat 2. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 salah satunya adalah 


persewaan atas tanah dan/atau bangunan. Persewaan atas tanah dan/atau 


bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi 


atau Badan dari persewan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, 


rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung 


pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, 


toko, rumah toko, gedung dan bangunan industri. Tarif dasar yang 


dikenakan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10%. Di 


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari memiliki beberapa 


Wajib Pajak yang masih salah dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 


yang seharusnya pengisiannya di kolom persewaan tanah dan bangunan 


diisikan pada kolom penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tertentu 


lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 diatur dengan 


atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 


2013 yaitu Pengusaha Tertentu dengan omset kurang dari 4,8 Miliar per 


tahun. Sedangkan persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam 


KepDJP 227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan, Pembayaran dan 


Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan.  
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Evaluasi kesalahan pertama yang dilakukan saat pengisian SPT Masa 


PPh 4 ayat 2 adalah Kuasa dari Wajib Pajak yang tidak mengerti format 


pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 dan peraturan terbaru terkait dengan 


format pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib 


Pajak harus mengerti tentang perpajakan dan selalu mengerti perubahan 


peraturan terbaru dari perpajakan. Jika Kuasa Wajib Pajak tersebut tidak 


mengerti perubahan peraturan terbaru dan tidak mengerti tentang 


perpajakan seharusnya dari pihak Wajib Pajak tidak perlu menunjuk 


sebagai Kuasa dari Wajib Pajak. Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan 


Kewajiban seorang Kuasa diatur di dalam PMK No 229/PMK.03/2014.  


Evaluasi kesalahan kedua adalah tidak menggunakan fasilitas yang 


disediakan oleh KPP yaitu bagian konsultasi. Jika Wajib Pajak mengalami 


kesulitan atau kebingungan dalam pengisian SPT Masa PPh 4 ayat 2 bisa 


datang ke KPP tempat terdaftar dengan membawa data yang ingin 


dilaporkan pada SPT Masa PPh 4 ayat 2. 


 Berdasarkan pada latar belakang di atas maka diperlukan 


“EVALUASI TATA CARA PENGISIAN, PELAPORAN, DAN 


PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN 4 AYAT 2 


ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN PADA KPP 


PRATAMA SURABAYA TEGALSARI” 


1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan  


Adapun tujuan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 


1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 


(A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Airlangga  


2. Memahami permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan 


aspek perpajakan terkait evaluasi SPT Masa Pajak Penghasilan 4 ayat 2 


atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 


3. Memperoleh pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan serta 


mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja. 
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4. Mengetahui tata cara pengisian, pelaporan, dan pembetulan dalam 


memenuhi kewajiban perpajakan. 


1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 


 Manfaat yang diperoleh dari praktik kerja lapangan bagi beberapa pihak 


terkait, diantaranya : 


1. Bagi Penulis 


a. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang 


diperoleh selama kuliah  


b. Mengetahui secara langsung permasalahan yang di hadapi perusahaan 


mengenai perpajakan  


c. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan 


dan acuan bagi pihak yang berkepentingan denngan penulisan penelitian 


ini. 


d. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di Kantor Pelayanan 


Pajak. 


 


2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  


a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 


dengan KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 


b. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas 


Airlangga. 


c. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca 


Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 


 


3. Bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari 


a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KPP Pratama Surabaya 


Tegalsari dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khusus 


Program Studi Diploma III Perpajakan. 


b. Memberikan bantuan tenaga, pemikiran, dan hal-hal positif lainnya 


yang bermanfaat bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 
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4. Bagi Pembaca  


a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk melaksanakan 


kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang terutama dalam bidang 


perpajakan. 


b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan. 


c. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan 


di masa yang akan datang. 


 


1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  


1. Objek Praktik Kerja Lapangan  


Bidang : Pajak Penghasilan  


Topik : “Evaluasi Tata Cara Pengisian, Pelaporan, dan Pembetulan 


SPT Masa PPh 4 Ayat 2 Atas Persewaan Tanah dan Bangunan Pada 


KPP Pratama Surabaya Tegalsari” 


2. Subjek Praktik Kerja Lapangan  


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang beralamat di 


Jalan Dinoyo No. 111 Keputran, Tegalsari Surabaya. 


3. Dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai 1 Februari 2017 sampai 


dengan 28 Februari 2017 
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